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2019 yılında başlanan “Phaselis Savunma Sistemi Projesi” ne 2020 yılında da devam 

edilmiş ve bu yılki çalışmanın ilk etabı 18-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kentin limanlarının çevresi, akropolisi ve doğu kıyısı taranmış 

ve bu alanlardaki savunma yapıları veya unsurlarının özellikleri saptanmıştır. Bahsi geçen 

alanların fotoğrafları çekilmiş, arazi notları alınmış ve kent savunmasının esasları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Aşağıda başlıklar halinde ilk gözlemler ve elde edilen sonuçlar 

verilmiştir. 

 

1. Kuzey Demirleme Alanı 

Daha önceki çalışmalarda “Kuzey Limanı” olarak isimlendirilen “Kuzey Demirleme 

Alanı” Kentin kuzeyinde ve yak. 350x450 m. ölçülerinde olup, doğal koy bir koy 

şeklindedir1. Burası kentin yak. 250 m kuzeyinde, denize doğru çıkıntı yapan burundan 

başlayan ve bu burnun yak. 300 m güneydoğusunda bulunan küçük bir ada oluşumuna kadar 

uzanan bölgedir (Res. 1)2.  

Kuzey Demirleme Alanı’nın merkezi bir noktasında su kemerinin yak. 50 m 

kuzeyinde bir birim yer almaktadır. Devşirme konglomera bloklarla inşa edildiği anlaşılan bu 

birimin birkaç inşa evresi vardır. Son evresinde harç kullanılmıştır. Yarı işlenmiş, 

muhtemelen Hellenistik Dönem’e ait Dorik sütun tamburları bu alanın sağlamlaştırılması 

amacıyla denize dik yerleştirilmiştir. Sütun alt çapları 80 cm’dir. 

 
1 Bkz. H. Schläger – J. Schäfer, “Phaselis zur Topographie der Stadt und des Ha‐ fengebietes”. AA 86 (1971), 

560; J. Schäfer et al. Phaselis: Beiträge zur Topographie und Geschichte der Stadt und ihrer Häfen. Tübingen 

1981, 59. 
2 Bkz. E. Aslan – S. Baybo, “Phaselis Kent Limanları ve Sualtı Araştırmalarının Ön Değerlendirmesi”. Phaselis 

I (2015), 5. 



 

Resim 1: Phaselis Kuzey Demirleme alanı havadan görünümü, doğudan 

Kuzey Demirleme Alanı’nın güney cephesinde erken dönemlerden (Klasik/Hellenistik 

Dönem) kaldığını düşündüğümüz duvarlar bulunmaktadır. Bu duvarlar arazinin şekline göre 

yön bulmaktadır. Duvarların inşasında dikdörtgen kesme taş bloklar kullanılmıştır. Geç 

dönemlerde bu duvarların devşirme bloklarla sağlamlaştırıldığı görülmektedir. Bazı 

noktalarda limandan karaya geçişler duvarlar üzerinden izlenebilmektedir. Duvar hattının 

hemen arka tertibatında farklı ölçülerde mekanların olduğu anlaşılmaktadır. Duvarlara bitişik 

mekanların varlığı dikkat çekmektedir (Res. 2-3). 

 
 

Resim 2: Kıyıda yer alan erken dönem duvar 

detayı, doğudan 

Resim 3: Kıyıda yer alan erken dönem duvar detayı, batıdan 

Kuzey Demirleme Alanı’nın kuzey cephesi falezlerle çevrili olduğundan herhangi bir 

savunma yapısına ihtiyaç duyulmamıştır. Sadece kıyıda bir yapıya ait olduğu anlaşılan daha 

çok Klasik Dönem savunma yapılarından bildiğimiz trapeziodal bir duvar bölümü 

görülmüştür. Ancak bu duvar bedeni güçlü bir savunma yapısından öteye bir mezar veya 

kamusal bir yapıya ait olabilir (Res. 4). Buna rağmen bölge kentin uzağında olsa da yüksek 

kayalık alanlar, kuzeyde kent için deniz üzerinden gelebilecek tehlikelere karşı doğal bir 

savunma hattı oluşturmaktadır.  



Batı cephesi dar olmakla beraber, mezar yapılarıyla çevrilidir. Dolaysıyla Kuzey 

Demirleme Alanı’nın güney cephesi tek işlevli alanıdır ve tüm liman sistemi bu alana göre 

kurgulanmıştır. Bu durumda, liman duvarına bitişik yerleştirilen mekanların dükkân atölye, 

taverna ve gümrük mekanları olarak işlev gördüğü söylenebilir3. Buradaki yapılaşmanın 

Hellenistik Dönem’den Bizans Dönemi içlerine kadar devam ettiği gözlemlenmektedir (Res. 

5). 

  

Resim 4: Kuzey Demirleme kuzey cephesi Klasik 

dönem duvar detayı 

Resim 5: Kuzey Demirleme Alanı güney cephesi 

erken dönem duvar kalıntısı 

Kuzey Demirleme Alanı ile Merkezi Liman’ın birleştiği kısım kayalık bir alandan 

oluşmaktadır. Burasının düzleştirildiği ve bir alan meydana getirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 

bir yapıya ait duvar hattı da izlenmektedir. Bahsi geçen alan hem Kuzey Demirleme Alanı’na 

hem de Merkezi Liman’ın tamamına hakimdir ve burasının iki taraf için de kullanılan bir kule 

olabileceğini düşündürtmektedir. 

 

2. Merkezi Liman ve Çevresi  

Merkezi (Kent) Limanı, güneyde kent akropolis’inin bulunduğu yarımada, kuzeyde 

kent surunun da bulunduğu kuzey demirleme alanı ile sınırlanan doğal bir koyda yer 

almaktadır. Merkezi limanın girişi doğu yöndedir. Liman mendireği doğuda alanı kapatmış ve 

kapalı bir liman yani “limen kleistos” oluşturmuştur4. Muhtemelen limanın mendireği kentin 

deniz surlarının devamı niteliğinde olmalıydı ve mendirek liman savunmasını, dolaysıyla kent 

savunmasının bir unsurunu teşkil ediyor olmalıydı (Res. 6). 

 
3 Kuzey Demirleme Alanı için bkz. Arslan-Baybo 2015, 5-7. 
4 Merkezi Liman için bkz. E. Aslan, “Phaselis Merkezi (Kent) Limanı”. Phaselis II (2016) 31-47.  

 



 

Resim 6: Merkezi Liman ve Çevresi, havadan görünüm 

 

Limanın kuzey cephesi kısa bir formasyonda olmasına rağmen; buradaki yapı 

kalıntıları temel seviyesinden itibaren izlenebilmektedir. Limanın batı tarafındaki dolgudan 

dolayı detaylarına ulaşılamamaktadır.  

Merkezi limanın güney cephesinde atölye, dükkân ve liman birimleri dikkati 

çekmektedir. Liman, kuzey-güney doğrultulu bir mendirekle kapatılmış; güneyde bu 

mendirek açık bir şekilde belli olmaktadır. Güney kıyıda temel seviyesinden itibaren takip 

edilebilen söz konusu mendirek duvarının kalınlığı 2,65 m’dir ve dikdörtgen konglomera 

bloklarla inşa edilmiştir. Mendirek ve etrafında, etrafı çerçeveli ve iç kısmı kaba işlenmiş 

mimari bloklar dikkati çekmektedir. Bu bloklar birçok kentteki antik yapılardan bildiğimiz 

Hadrianus Dönemi mimari özelliklerini yansıtmaktadır (Res. 7-8). 

 

 

Resim 7: Merkezi Liman’daki mendirek, güneyden Resim 8: Merkezi Liman’daki mendirek, kuzeyden 



Mendireğin akropolisle birleştiği noktada ana kayaya oturtulmuş bir yapı yer 

almaktadır. Yoğun bitki örtüsünden dolayı tam anlaşılmamakla beraber duvar detayları 

çalışılmıştır. Köşe yapan mekânın konglomera bloklarla inşa edildiği görülmektedir. Örgü 

tekniğinde, küçük polygonal taşlar ve harç kullanılmıştır. Duvarın kalınlığı 60 cm’dir. Duvar 

kalınlığı ve yapım tekniği göz önünde bulundurulduğunda, bir savunma yapısından öteye 

merkezi limanla ilişkili bir gözetleme vb. bir yapıyı akla getirmektedir. Nitekim yapı ve 

çevresinde yaptığımız incelemelerde kapı ve pencere eşik taşları ile pervaz blokları tespit 

edilmiş ve bu bloklar yapının orta ölçekli bir kule olabileceğini destekleyen veriler olarak 

değerlendirilmiştir (Res. 9-10). 

  

Resim 9: Merkezi Liman’ın akropolisle birleştiği noktada 

bulunan mekânın duvar cephesi 

Resim 10: Merkezi Liman’ın akropolisle 

birleştiği noktada bulunan mekânın 

kapı/pencere pervazı 

 

3. Akropolis 

Phaselis akropolisi, Merkezi ve Güney limanlar tarafından çevrelenmesi doğal ve 

aşılmaz bir savunma hattına sahip stratejik bir nokta olarak ön plana çıkmaktadır. Öyle ki, 

akropolis tüm kente hâkim bir noktadadır ve deniz trafiğini de kontrol edebilecek bir 

özelliktedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde akropolisin kent savunmasının en önemli 

unsurlarından biri olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Res. 11).  



 

Resim 11: Phaselis Akropolisi’nin havadan görünümü 

Akropolisin yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı olması, tüm alanın detaylı bir şekilde 

çalışılmasını ve detaylarına ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu rağmen arazi çalışmasında 

akropolisin kıyı kesimleri taranmış ve savunma yapılarının varlığı araştırılmıştır. Şu aşamada, 

kent savunma sisteminin önemli yapıları olduğu anlaşılan akropolisin batı kesiminde yak. 50 

m’si takip edilebilen bir duvar bedeni ile güney tarafında yak. 20 m’si görülebilen duvar 

örneği tespit edilmiştir. İki duvarın da benzer inşa tekniğine sahip olduğu ve yerel kireç 

taşından yararlanarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. Duvarların detaylı bir şekilde 

çalışılabilmesi için bir sonraki çalışma döneminde bitki temizliğinin yapılması 

planlanmaktadır (Res. 12-13). 

  

Resim 12: Akropolisin batı kesimindeki duvar bedeni Resim 13: Akropolisin güney kesimindeki duvar 

bedeni 

Genel itibariyle Phaselis akropolisi uçurumlu dik yamaçlara sahip olduğundan doğal 

bir tahkimata bırakılmıştır. Akropolis suru, görülebildiği şekliyle, topografya göz önünde 



bulundurularak araziye oturtulmuş ve doğal tahkimli uçurum veya kayalık gibi birimler 

ekonomik bir biçimde sur hattına dâhil edilmiştir. Yapımında standart bir plana uyulmamış 

arazinin şekli sur yapımında belirleyici olmuştur. Başka bir ifadeyle, topoğrafik yapısı 

akropolis için doğal savunma hattı oluşturmuş, sadece tehlike arz eden yerlere duvarlar inşa 

edilmiştir.  

 


